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State of California

Health and Human Services

معلومات هامة بشأن Medicare و Medi-Cal الخاصين بك

تتلقى هذا الخطاب الثاني ألن لديك كال من Medicare و Medi-Cal. والطريقة التي تتلقى بها الرعاية الصحية 
سوف تتغير. سوف تحتفظ باإلعانات والخدمات التي لديك اآلن، لكنك ستحصل عليها بطريقة مختلفة. وما لم تحدد 

 خياراً مختلفاً، سوف يتم خالل 60 يوماً تسجيلك تلقائياً في خطة Cal MediConnect جديدة 

إذا كنت ال تريد التسجيل في الخطة المختارة لك، فيجب عليك اتخاذ إجراء. 
 

 Cal MediConnect إذا لم تفعل أي شيء، فإن تغطيتك في 

سوف تسري في  
 

سوف تتلقى خالل األيام القليلة القادمة كتيب بالخطط الصحية وكتاب اختيار لمساعدتك في التوصل إلى فهم أفضل 
لبرنامج Cal MediConnect والخطة المخصصة لك. مراجعة تلك المعلومات بعناية عندما تتلقاها.

ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟
 التسجيل تلقائياً في خطة Cal MediConnect التي اخترناها لك بداية من                     وللقيام بهذا، . 1

ليس عليك أن تفعل أي شيء. سيتم التسجيل تلقائياً.
 إذا كنت ال تريد التسجيل تلقائياً في خطة Cal MediConnect المختارة لك، فيجب عليك إما االتصال بـ . 2

 Health Care Options على 7272-580-844-1 أو تعبئة وإرجاع استمارة اختيار الخطة بحلول 
                    لالختيار من بين هذه االختيارات.

الخيار A: التسجيل في خطة Cal MediConnect مختلفة. 	•
•	 .Medi-Cal كما هي والتسجيل في إحدى خطط Medicare اإلبقاء على :B الخيار

 Program of All-Inclusive Care for the Elderly يمكنك كذلك معرفة إن كنت مؤهالً للتسجيل في 
.)PACE(
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ما الذي تعنيه اختياراتي؟
1 .Cal MediConnect التسجيل تلقائياً في خطة  

هذه الخطة:
تم اختيارها لك استناداً إلى خدماتك السابقة واحتياجاتك من الرعاية الصحية.	•
تجمع بين جميع إعانات وخدمات Medicare و Medi-Cal التي تتلقاها اآلن في خطة واحدة. 	•
تتيح النقل اإلضافي إلى الخدمات الطبية وإعانات النظر.	•
•	.Medi-Calو Medicare لن تكلفك أكثر مما تدفعه اليوم نظير إعانات
تضمن أن يعمل أطباء وأخصائيو Cal MediConnect وغيرهم من مزودي الخدمات المعتمدين معاً من 	•

أجل توفير الرعاية الصحية التي تحتاجها. 
إذا لم يكن طبيبك جزءاً من خطة Cal MediConnect، فقد يتعين عليك اختيار طبيب جديد.	•
•	 In-Home Supportive مثل Medi-Cal لن يتغير مقدمو الخدمات اآلخرون، كمقدمي خدمات 

Multipurpose Senior Services Program )MSSP) ،Services )IHSS( 
)Community-Based Adult Services )CBAS والرعاية التمريضية المنزلية.

 إذا كنت ال تريد التسجيل تلقائياً في خطة Cal MediConnect المختارة لك، فيجب عليك االختيار من بين . 2
هذه الخيارات.

الخيار A: التسجيل في خطة Cal MediConnect مختلفة
إذا كنت تريد الحصول على جميع مزايا خطة Cal MediConnect، لكنك ال تريد أن يتم تسجيلك تلقائياً 	•

في الخطة التي اخترناها لك، فيمكنك اختيار خطة مختلفة. سوف تتلقى كتيب الخطط الصحية لمساعدتك 
على االختيار. 

Medi-Cal كما هي والتسجيل في إحدى خطط Medicare اإلبقاء على :B الخيار
إذا اخترت البقاء مع خدمة Medicare العادية، فيجب عليك أن تختار إحدى خطط Medi-Cal الصحية 	•

للحصول على إعانات Medi-Cal الخاصة بك. 
•	 ،In-Home Supportive Services )IHSS) مثل Medi-Cal سوف تتلقى خدمات 

Community-Based Adult ،Multipurpose Senior Services Program )MSSP( 
)Services )CBAS، والرعاية التمريضية في المنشأة من خالل خطة Medi-Cal، إذا كنت مؤهالً 

لهذه الخدمات.

 .<Plan Name>
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قد يكون برنامج )Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE خياراً لك.
قد تكون مؤهالً لالنضمام إلى PACE إذا كنت تبلغ من العمر 55 عاماً أو أكثر وكنت بحاجة إلى مستوى 	•

أعلى من الرعاية للعيش في المنزل. 
م PACE وتنسق جميع إعانات Medicare و Medi-Cal إلى جانب بعض الخدمات اإلضافية 	• تقدِّ

لمساعدة كبار السن الذين يعانون من حاالت مزمنة على العيش في المنزل. 
ربما يتعين عليك اختيار أطباء جدد وموفرين آخرين.	•
بينما نقوم بالتحقق من أهليتك لبرنامج PACE، لن يتم إلحاقك في Cal MediConnect. غير أنه ال 	•

 .B في الخيار Medi-Cal أو خطة A في الخيار Cal MediConnect يزال يجب عليك اختيار خطة
 .PACE سوف نحتاج إلى معرفة اختيارك تحسباً لعدم تأهلك لـ

ماذا ينبغي أن أفعل اآلن؟
توقع استالم كتيب إرشادات الخطة الصحية وكتيب الخيارات عبر البريد. 	•
توقع استالم خطاب من Medicare Part D Prescription Drug Plan الخاصة بك يبين أن 	•

تغطيتك سوف تنتهي. سوف تستمر في الحصول على إعانات العقاقير الوصفية الخاصة بك من خطتك 
الحالية إلى حين أن تبدأ تغطية العقاقير الوصفية الجديدة من خطة Cal MediConnect. لن تفقد تغطية 

العقاقير الوصفية الخاصة بك في أي وقت.
راجع المعلومات في كتيب اإلرشادات واختياراتك أعاله لتحديد الخيار األفضل بالنسبة لك. تحدث بشأن 	•

 California اختياراتك مع شخص يعرف بشأن احتياجاتك من الرعاية الصحية، مثل عائلتك أو اتصل على
Health Insurance Counseling & Advocacy Program للحصول على استشارة مجانية 

على الرقم 1-800-434-0222.
لتحديد اختيار، يجب عليك إما االتصال بـ Health Care Options على 7272-580-844-1 أو 	•

تعبئة استمارة اختيار الخطة وإرجاعها. استخدم استمارة اختيار الخطة لتحديد ذلك االختيار وأرسلها بالبريد 
بحلول

 Cal MediConnect إذا لم تحدد خياراً، فإن تغطيتك في 

سوف تسري في
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اتصل على:إذا كنت تريد:

التحدث إلى استشاري تأمين صحي مجاناً   •
بشأن هذه التغييرات والخيارات المتاحة لك

California Health Insurance Counseling
 & Advocacy Program (HICAP(

1-800-434-0222
ينبغي على مستخدمي TTY االتصال على 711

 Cal MediConnect اختيار خطة  •
مختلفة،

البقاء في برنامج Medicare العادي،  •
اختيار PACE، أو  •

الحصول على هذا الخطاب بلغة أخرى   • 
أو بأحرف كبيرة أو في صورة صوتية أو 

Braille بلغة

Health Care Options
1-844-580-7272

 ينبغي على مستخدمي TTY االتصال على رقم 
.1-800-430-7077

Medicare توجيه أسئلة مجاناً بشأن  •1-800-MEDICARE )1-800-633-4227(
 ينبغي على مستخدمي TTY االتصال على رقم 

.1-877-486-2048

الحصول على المساعدة المجانية   • 
 بشأن المشكالت والشكاوى المتعلقة 

Cal MediConnect بخطة

Cal MediConnect محقق شكاوى
1-855-501-3077

كيف يمكنني الحصول على المساعدة أو معلومات إضافية؟


